
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ З ПОСИЛЕНОЮ 

ВІЙСЬКОВОЮ ТА ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ» 
 

                                                                                                                                                         

Н А К А З 

13.10.2021   № 366 

 

Про проведення атестації  

педагогічних працівників  

коледжу у 2021/2022 н.р. 

 

 Відповідно до Законів України "Про освіту" (п. 4, ст. 54), на виконання 

Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550, 

зі змінами, затвердженими  наказом Міністерства освіти і науки від 

20.12.2011 р. за № 1473, зареєстрованим  у Міністерстві юстиції України 

10.01.2012 за № 14/20327, та  змінами, затвердженими  наказом Міністерства 

освіти і науки від 08.08.2013 за № 1135, зареєстрованим у Міністерстві юс-

тиції України 16.08.2013 за № 1417/23949, з метою стимулювання 

цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної 

компетентності й фахової майстерності педагогічних працівників, оволодіння 

ними сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, 

педагогічними засобами, різними формами позаурочної (позанавчальної) 

роботи та їх якісного застосування, технологіями дистанційного та змішаного 

навчання та їх поширення в професійному середовищі, участі у інноваційній 

та експериментально-дослідницькій діяльності, що реалізується в закладі 

освіти; розвитку творчої ініціативи педагогів; підвищення ефективності 

управлінської діяльності керівників структурних підрозділів; забезпечення 

ефективності освітнього процесу; підвищення престижу й авторитету 

педагогічної праці 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити графік роботи атестаційної комісії коледжу на 2021/2022 

навчальний рік (Додаток 1). 

2. Затвердити список керівних та педагогічних працівників, які підлягають 

атестації  у 2021/2022 навчальному році (Додаток 2,3). 

3. Заступникам голови атестаційної комісії Поступаленку В.А.,           

Волошковій Л.М. забезпечити ефективну роботу атестаційної комісії 

http://osvita.ua/legislation/law/2231
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протягом 2021/2022 н. р. щодо всебічного вивчення й узагальнення 

досвіду роботи педагогів, які атестуються на присвоєння й відповідність 

вищій кваліфікаційній категорії та педагогічним званням, у відповідності 

до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників. 

3.1. Висвітлювати матеріали атестації педагогів коледжу, їхні творчі 

надбання на сайті навчального закладу, на засіданнях міських 

методичних об’єднань та виставках педагогічної творчості, сприяти 

розміщенню зазначених матеріалів в засобах масової інформації, у 

педагогічній пресі.  

3.2. Забезпечити проведення атестації педпрацівників відповідно до вимог 

Типового положення про атестацію педагогічних працівників. 

4. Членам атестаційної комісії здійснити всебічне вивчення системи роботи 

педагогічних працівників, які атестуються, проаналізувати відповідність 

їх професійної компетентності  кваліфікаційним категоріям та 

педагогічним званням. 

5. Атестацію педагогічних працівників проводити на принципах 

демократизму, колегіальності, прозорості, академічної доброчесності, 

безперервності освіти й самовдосконалення. 

6. Стимулювати працю педагогів коледжу за наслідками їх атестації. 

7. Координацію роботи щодо виконання даного наказу покласти на 

заступників голови атестаційної комісії. 

8. Наказ довести до відома педагогічних працівників на інструктивній 

нараді. 

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор        Василь ПЕТРОВИЧ  

 

 

 

 

 

З наказом ознайомлені:      Лада ВОЛОШКОВА 
 

Василь ПОСТУПАЛЕНКО 

 

 

 

Наказ підготувала       Наталія ЧИСТЯКОВА 
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Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом директора коледжу  

13.10.2021 № 366  

 

 

 

План-графік роботи атестаційної комісії  

ДНЗ «Київський професійний коледж  

з посиленою військовою та фізичною підготовкою» 

у  2021/2022 н.р. 

 

 

Жовтень 2021 

  

1. Засідання атестаційної комісії (з 10.10 до 19.10): 

- нормативно-правове забезпечення проведення атестації педагогічних працівників; 

- розподіл обов’язків між членами атестаційної комісії; 

- розгляд клопотань та заяв педпрацівників про позачергову атестацію, про перенесення 

чергової атестації; 

- затвердження списку керівників та педпрацівників, які атестуються. 

 

Листопад 2021 – Лютий 2022 

 

1. Вивчення системи роботи педпрацівників, які атестуються. 

2. Відвідування уроків, проведення тестування, анкетування учнів. 

3. Вивчення та узагальнення системи роботи педпрацівників, які атестуються на присвоєння  

або відповідність раніше присвоєним вищій кваліфікаційній категорії та педагогічному 

званню. 

4. Засідання атестаційної комісії (до 20.02.22):  

- про хід атестації педпрацівників 

- про результати вивчення досвіду роботи педпрацівників, які атестуються. 

 

Березень 2022 

 

1. Оформлення характеристик і підготовка відповідної документації на педпрацівників, які 

атестуються. 

2. Підсумкове засідання атестаційної комісії  (з 18.03 по 25.03.22) 
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Додаток 2 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом директора коледжу  

13.10.2021 № 366 

 

Список керівників, 

 які підлягають атестації  у 2021/2022 навчальному році 

 

№ 

п/п 

Прізвище, 

ім’я, по батькові 

Посада,  

за якою атестується 
Мета атестації 

1.  
Петрович  

Василь Сергійович 
директор 

атестація на 

відповідність 

займаній посаді 

2.  
Поступаленко  

Василь Анатолійович 

заступник директора 

з НВР 

атестація на 

відповідність 

займаній посаді 

3.  
Волошкова  

Лада Миколаївна 

заступник директора 

з НВР 

атестація на 

відповідність 

займаній посаді 

4.  
Чернега  

Вадим Георгійович 
старший майстер 

атестація на 

відповідність 

займаній посаді 

5.  
Мазепа  

Сергій Анатолійович 
старший майстер 

атестація на 

відповідність 

займаній посаді 

6.  
Майстренко  

Григорій  Адамович 
керівник фізичного виховання 

атестація на 

відповідність 

займаній посаді 
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Додаток 3 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом директора коледжу  

13.10.2021 № 366 

 

Список педагогічних працівників, 

 які підлягають атестації  у 2021/2022 навчальному році 

№ 

п/п 

Прізвище, 

ім’я, по батькові 

Посада,  

за якою 

атестується 

Мета атестації 

Категорія Звання 

1.  

Вишневська 

Оксана Миколаївна 

викладач 

іноземної 

мови 

атестація на відповідність 

раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» 

 

2.  

Осіпенко  

Олена Миколаївна 

викладач 

іноземної 

мови 

атестація на відповідність 

раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» 

атестація на 

присвоєння 

педагогічного звання 

«викладач-методист» 

3.  

Іванова  

Валентина Саідівна 

викладач 

професійно-

теоретичної 

підготовки 

атестація на відповідність 

раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» 

 

4.  

Голод  

Олена Миколаївна 

викладач 

української 

мови та 

літератури 

атестація на відповідність 

раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» 

атестація на 

відповідність раніше 

присвоєному 

педагогічному званню 

«старший викладач» 

5.  

Журавель  

Лариса Андріївна 

викладач 

математики  
атестація на відповідність 

раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» 

атестація на 

відповідність раніше 

присвоєному 

педагогічному званню 

«старший викладач» 

6.  

Кухаренко  

Світлана Михайлівна 

викладач 

професійно-

теоретичної 

підготовки 

атестація на відповідність 

раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» 

 

7.  

Суділовська  

Вероніка Ігорівна 

викладач 

математики 
атестація на присвоєння 

кваліфікаційної категорії 

«спеціаліст вищої категорії» 

атестація на 

присвоєння  

педагогічного звання 

«старший викладач» 

8.  

Товстенко  

Микола Васильович 

викладач 

професійно-

теоретичної 

підготовки 

атестація на відповідність 

раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» 

атестація на 

відповідність раніше 

присвоєному 

педагогічному званню 

«викладач-методист» 

9.  

Шиловець  

Марія Петрівна  

викладач 

фізики 
атестація на присвоєння 

кваліфікаційної категорії 

«спеціаліст вищої категорії» 

атестація на 

присвоєння  

педагогічного звання 

«старший викладач» 

10.  

Верещак  

Василь Іванович 

майстер 

виробничого 

навчання 

 атестація на 

відповідність раніше 

присвоєному 

педагогічному званню 

«майстер виробничого 
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навчання  

І категорії» 

11.  

Штойко 

Володимир Максимович  

 

майстер 

виробничого 

навчання 

 атестація на 

відповідність раніше 

присвоєному 

педагогічному званню 

«майстер виробничого 

навчання  

І категорії» 
викладач 

професійно-

теоретичної 

підготовки 

атестація на відповідність 

раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст   

другої категорії» 

 

12.  

Венгриновська  

Мальвіна Тимофіївна  

викладач 

математики  
атестація на присвоєння 

кваліфікаційної категорії 

«спеціаліст   

першої категорії» 

 

13.  

Кириченко  

Сергій Васильович 

викладач 

інформатики 
атестація на присвоєння 

кваліфікаційної категорії 

«спеціаліст   

першої категорії» 

 

14.  

Козак  

Тамара Петрівна 

викладач 

української 

мови та 

літератури 

атестація на відповідність 

раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст   

першої  категорії» 

 

15.  

Коршак  

Жанна Борисівна 

викладач 

професійно-

теоретичної 

підготовки 

атестація на присвоєння 

кваліфікаційної категорії 

«спеціаліст   

другої категорії» 

 

16.  

Лобур  

Вадим Григорович 

викладач 

фізкультури 
атестація на відповідність 

раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст   

першої  категорії» 

 

17.  

Свідерська 

Олександра Ігорівна 

викладач 

інформатики 
атестація на присвоєння 

кваліфікаційної категорії 

«спеціаліст   

другої категорії» 

 

18.  

Сухенко  

Володимир Олексійович 

викладач 

інформатики 
атестація на присвоєння 

кваліфікаційної категорії 

«спеціаліст   

другої категорії» 

 

19.  

Денисенко  

Дарія Леонідівна 

майстер 

виробничого 

навчання 

атестація на відповідність 

займаній посаді 

 

20.  

Кікоть  

Наталія Валеріївна 

практичний 

психолог  
атестація на присвоєння 

кваліфікаційної категорії 

«спеціаліст   

першої категорії» 

 

 


